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تتفاقم آالم الغزيات المعنفات، بسبب تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في حمايتهن إذ يتلكأ مسؤولي الشكاوى 
ويحاولون ثنيهّن عن اللجوء إلى القانون، ما أدى إلى وقوع حاالت قتل، بينما يحاصرهن قصور تشريعي وأعراف

تقاعس الشرطة يفاقم العنف
ضد النساء

معاناة الغزيات

غزة ـ محمد الجمل

اتــجــهــت الــثــاثــيــنــيــة الـــغـــزيـــة، أمــل 
ســالــم إلـــى مــركــز الــشــرطــة لتقديم 
شــــكــــوى ضـــــد زوجـــــهـــــا فـــــي شــهــر 
اعــتــدى عليها  بــعــدمــا  فــبــرايــر/شــبــاط 2020، 
بــالــضــرب املـــبـــرح، وهـــو مــا أكــــده تــقــريــر طبي 
كــشــف عــن وجـــود كــدمــات فــي مختلف أنــحــاء 
جسدها، لكن املسؤول عن تلقي الشكوى بدال 
العاقات  قسم  إلــى  بعمله، حولها  القيام  من 
العامة، وهناك خضعت سالم ملحاوالت إقناع 
مــن قــبــل الــعــامــلــن فــي قــســم الــشــرطــة بمدينة 
غزة، لثنيها عن التقدم بشكوى ضد زوجها، 
لب منها املجيء بوالدها الذي 

ُ
وحن أصرت ط

 الطرق الودية في الحل، ما 
ً
رفض ذلك مفضا

التي  العائلة،  لرغبة  الخضوع  على  أجبرها 
»الــعــربــي  أعــادتــهــا مــجــددًا لــزوجــهــا، قــائــلــة: لـــ
الــجــديــد«: »عـــدت بــانــتــظــار جــولــة جــديــدة من 

العنف«.

تلكؤ الشرطة يفضي إلى القتل
تتلكأ الشرطة في تسجيل شكاوى املعنفات، 
وتحيل األمر للصلح العشائري، أو تطلب من 
الضحية أن تأتي بوالدها أو شقيقها األكبر، 
وهــو مــا أدى إلــى تضاعف العنف ضــد املــرأة 
في القطاع، بحسب إفادة الحقوقية والباحثة 
الفلسطيني لحقوق  باملركز  املـــرأة  فــي وحــدة 
النسوية  والناشطة  اإلنسان ماجدة شحادة، 
لجان  التحاد  التنفيذي  املدير  جمعة،  تغريد 

املرأة الفلسطينية.
ويؤدي مسار إعادة املعنفة دون أخذ مقتضى 
قــانــونــي بــحــق مـــمـــارس الــعــنــف ضـــدهـــا، إلــى 
ــيــــة، »ولــديــنــا  ــال اإلجــــرامــ ــعــ ــتـــمـــادي فـــي األفــ الـ
توثيق لحالتن في عام 2020 توجهتا مرتن 
إجـــراءات مناسبة، حتى  اتخاذ  للشرطة دون 
توفيتا بعد تعرضهما لضرب مبرح من قبل 

األهل«، بحسب ما تؤكده شحادة.
التحقيق ثماني حاالت تعرضن  ورصد معد 
أربعة  لكن  شكوى،  لتقديم  وتوجهن  للعنف، 
مــنــهــن اضـــطـــررن لــلــتــراجــع، مــقــابــل الــحــصــول 
على الطاق الذي يطالنب به، أو الحصول على 
حضانة األطفال، بينما مورست ضغوط على 
األربع األخريات من العاقات العامة وجهات 
ــتـــراجـــع  ــاوى أو الـ ــكــ ــشــ ــة لـــســـحـــب الــ ــريـ ــائـ عـــشـ
عــن تــقــديــمــهــا. ويــتــم مــســاومــة ثــلــث املعنفات 
عن  التنازل  على  بالطاق،  يطالنب  والــلــواتــي 
حــقــوقــهــن الــشــرعــيــة مــقــابــل الـــطـــاق، بحسب 

النساء، والتابع ملركز األبحاث واالستشارات 
القانونية، واملحامي محمود وافي من جمعية 
ــر عـــيـــادة  ــديـ ــتــــي تـ ــر والــ ــحـ ــفـــكـــر الـ الـــثـــقـــافـــة والـ
الهشة،  الفئات  مــن  بالنساء  خاصة  قانونية 
موضحن أن الــشــرطــة فــي كثير مــن األحــيــان 
ال تنصف النساء، وال تساعدهن على التقدم 
أقــربــاء من  كانوا  إذا  املعتدين،  بشكاوى ضد 

الدرجة األولى.

قصور قانوني 
تــبــلــغ نــســبــة املــعــنــفــات الــلــواتــي يفصحن عن 
تعرضهن لاعتداء 11% من إجمالي الحاالت 
املرصودة وهؤالء هن من يجرؤن على تقديم 
شكوى ضد الشخص املعنف، بحسب جمعة 
التي لفتت إلى أن أكثر من 80% من الشكاوى 
الـــتـــي يــتــم تــقــديــمــهــا ال تــنــجــح فـــي اســتــكــمــال 
اإلجــــــــراءات الــقــانــونــيــة، وال تـــزيـــد نــســبــة من 
يحصلن على حقوقهن عن 9% إذا ما وجدن 
جــهــة تــســانــدهــن، وهـــو مـــا تــرجــعــه الــنــاشــطــة 
ــى أن مــتــلــقــي الـــشـــكـــاوى فـــي مــراكــز  جــمــعــة إلــ
الــشــرطــة، غــيــر مـــدربـــن لــلــتــعــامــل مـــع الــنــســاء 
املـــعـــنـــفـــات، وتـــابـــعـــت: »هـــنـــاك ضـــبـــاط شــرطــة 
يتعاملون مع األمر من منطلق إنهاء القضية 
وربما  النيابة،  أو  للمحكمة  إيصالها  وعــدم 
األســرة،  للحفاظ على تماسك  نبيلة  الــدوافــع 
ــانـــت الـــتـــمـــادي فــــي الــعــنــف،  لـــكـــن الــنــتــيــجــة كـ

وصوال إلى القتل«.
الـــتـــي تبنتها  الــقــضــايــا  بــعــض  واصـــطـــدمـــت 
مــؤســســات نــســويــة وأوصــلــتــهــا إلـــى املــحــاكــم، 
بــقــصــور قــانــونــي، وفـــق جمعة الــتــي أضــافــت: 
»فــي الــبــدايــة تــواجــه الــســيــدات مشكلة إثبات 
تقرير  يكن بحوزتهن  لــم  إذا  الــعــنــف، خــاصــة 
طبي، أو مر على الحادثة فترة من الزمن، أما 
أو أخًا  أبــًا  كــان  إذا  القتل فالقاتل  فــي حـــاالت 
أو زوجـــًا، يــخــرج مــن السجن بعد أشــهــر، إما 
الــذي ما زال معمواًل  بحجة »العذر املخفف«، 
به في غزة )تم إبطاله في الضفة(، أو ألنه هو 
ــدم، وهـــذا يعطي  ــدم، أو تــنــازل ولـــي الــ ولـــي الــ

ضوءًا أخضر لاستمرار في القتل«.
وتنص املادة )18( من قانون العقوبات رقم 74 
لسنة 1936م املطبق في غزة على أنه »يجوز 
قبول املــعــذرة فــي ارتــكــاب فعل أو تــرك يعتبر 
إتيانه جرمًا لــوال وجــود تلك املعذرة إذا كان 
في وسع الشخص املتهم أن يثبت بأنه ارتكب 
لــم يكن في  لنتائج  الــتــرك درءًا  أو  الفعل  ذلــك 
الوسع اجتنابها بغير ذلك والتي لو حصلت 
أللحقت أذى أو ضــررًا بليغًا به أو بشرفه أو 
ماله أو بنفس أو شرف أشخاص آخرين ممن 
هـــو مــلــزم بــحــمــايــتــهــم أو بــمــال مـــوضـــوع في 
عــهــدتــه«، وهـــذا حـــدث مــع خــمــس حـــاالت قتل 
عــلــى خلفية الــشــرف فــي غـــزة مــنــذ عـــام 2017 

وحتى عام 2020. 
 
ّ
ويؤكد القصور التشريعي السابق أهمية سن

ــلــزم 
ُ
قــوانــن تــحــارب العنف داخـــل األســــرة، وت

النساء،  الجيران باإلباغ عن حــاالت تعنيف 
ليتم نقل تلك القضايا إلى نيابة مختصة لها 
عاقة بالعنف األســري، تحت إشــراف النيابة 
الــعــامــة، بــحــســب مـــا يــــراه الــبــاحــث الــحــقــوقــي 

محمد أبو هاشم.

الشرطة: نستشعر 
خطورة الظاهرة

ــمـــن الــبــطــنــيــجــي، الــنــاطــق  ــقـــول الــعــقــيــد أيـ يـ

»نستشعر خطورة  غــزة:  فــي  الشرطة  باسم 
الــظــاهــرة، وغــيــرنــا مــن الــتــعــامــل مــع قضايا 
على  املعنفات  ونشجع  النساء،  العنف ضد 
تــقــديــم شـــكـــاوى ضـــد مـــن يــعــنــفــهــن، ونــحــن 
ــادة إعـــامـــيـــة مـــمـــولـــة عــلــى  ــ ــ بــــصــــدد نـــشـــر مـ
القناة  إلظهار  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
املفتوحة التي خصصتها الشرطة الستقبال 

الشكاوى«.
مــع 100 شكوى  تعاملت  الشرطة  أن  وتــابــع 
نـــهـــايـــة  ــتــــى  حــ  60 ــــو  ــــحـ ونـ  2019 عـــــــام  ــــي  فــ
ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــاضــي، وحــولــت بعضها 
»لـــبـــيـــت األمـــــــــان« وهـــــو مـــؤســـســـة حــكــومــيــة 
مخصصة إليــواء النساء املعنفات، في حن 
ــّول بــعــض الــقــضــايــا إلـــى قــســم »األســــرة  ـــحـ

ُ
ت

العامة  الــعــاقــات  بقسم  امللحق  والــطــفــولــة«، 
في الشرطة.

وتؤكد اعتدال قنيطة رئيسة وحدة املرأة في 
وزارة التنمية االجتماعية والتي تدير بيت 
األمان الحكومي، أنه يجري استقبال حوالى 
160 حــالــة إيـــواء ســنــويــًا، ويــقــدم املــركــز 400 
قانونية،  و  اجتماعية  أو  نفسية  اســتــشــارة 
بــيــنــمــا تـــؤكـــد أبــــو عـــــودة أن مـــركـــز »حـــيـــاة« 
استقبل 326 حالة خال العام 2019، تم إيواء 
29 منهن، واستقبل العام املاضي، 178 امرأة 
معنفة استفادت 36 منهن من خدمة اإليواء.

شكوى على المأل
عــــرضــــت بـــعـــض املـــعـــنـــفـــات شـــكـــواهـــن عــلــى 
غلقت 

ُ
أ بعدما  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 

األبواب في وجوههن، إذ وثق معد التحقيق 
أربع حاالت مماثلة في غزة خال عام 2020، 
الناشطتان جمعة وشــحــادة،  تـــراه  مــا  وهــو 
مسعى مــن الضحية إليــجــاد مــن يساعدها، 
غــيــر أن شــحــادة تـــرى أن ذلـــك ال يــوفــر حــا، 
ففي النهاية ستعود املعنفة إلى بيت العائلة 
وتــواجــه الخطر، لذلك مــن الــضــروري فرض 
رقــابــة مستمرة على أوضــاعــهــن فــي املــنــزل. 
وتؤكد مصادر التحقيق أهمية إقرار قانون 
حماية األسرة، الذي ال يزال مشروعا لم ُيقّر، 
التشريعي،  املجلس  وحــل  االنــقــســام  بحجة 
إذ تساءلت شحادة كيف يتم إقرار 67 قرارا 
بقانون في غزة، وأكثر من 150 قرارا بقانون 
في الضفة الغربية خال فترة االنقسام، في 
حــن لــم يــتــم تــحــويــل قــانــون حــمــايــة األســـرة 

الضروري إلى قانون نافذ.
ووفق شحادة فإن هذا القانون يعطي حماية 
لــلــنــســاء، ويــضــعــف دور الــعــشــائــريــة ويــعــزز 
دور الـــقـــانـــون، ويـــضـــع شـــروطـــا وضـــوابـــط 
ألخذ اإلفــادات من النساء واألطفال املعنفن 
بــمــا يــضــمــن حــقــوقــهــم، ويــضــع حـــدا إلفـــات 
العدالة.  مــن  النساء  بحق  الــجــرائــم  مرتكبي 
ورغم املطالبات الواسعة بإقرار القانون، إال 
أن نحو 300 مــحــام وقــعــوا فــي شهر مايو/

لرئيس  املاضي على عريضة، قدموها  أيــار 
السلطة الفلسطينية، مبدين اعتراضهم على 
تطبيق القانون الذي أقر بالقراءة األولى من 
فــي 11 مــن شهر مايو  الــــوزراء  قبل مجلس 
النموذج  لــفــرض  محاولة  معتبرينه   ،2020
الغربي على األســرة الفلسطينية، وأنه أحد 
ّم فإنه حتى 

َ
متطلبات اتفاقية سيداو، ومن ث

لو أقر الرئيس القانون فمن املمكن أال يطبق 
في غــزة، على غــرار قوانن أقــرت في الضفة 

ولم تطبق في القطاع.

ما تؤكده جمعة وشحادة، حتى أن بعضهن 
ــــوم املــحــكــمــة لــيــتــم الـــطـــاق،  اضـــطـــر لـــدفـــع رسـ
رصـــدتـــه   ــا  مــ وفـــــق  دوالر(،   100 إلـــــى  )تـــصـــل 
الــقــانــونــيــة للجمعية  الـــعـــيـــادة  فـــي  املــحــامــيــة 
الوطنية للديمقراطية والقانون رباب الشاعر.

تفاقم العنف ضد المرأة
ــرأة فــي غـــزة، 1800  وثــقــت جمعيات حــقــوق املـ
شكوى عنف جسدي ونفسي وجنسي، داخل 
األســــرة، ســـواء مــن األب، أو الــــزوج، أو أقـــارب 
ــــى خـــال عـــام 2019، بينما  الـــدرجـــة األولـ مـــن 
تــراجــعــت 1700 حــالــة عــن شــكــواهــن، ولــم يتم 
تــســجــيــلــهــا، فـــي حـــن بــلــغــت الـــشـــكـــاوى حتى 
أواســـط شهر سبتمبر/ أيــلــول املــاضــي 1500 
أكثر  النساء عــن تسجيل  شــكــوى، وتــراجــعــت 
ــا تـــؤكـــده الــنــاشــطــة  ــق مـ ــكـــوى، وفــ مـــن 700 شـ
جمعة. وبلغ عدد جرائم القتل في قطاع غزة 
والضفة الغربية 121 جريمة قتل امرأة وطفل 
على أيــدي ذويهم منذ عام 2015 حتى نهاية 
2020، وحسب مركز املــرأة لإلرشاد القانوني 
ــاالت الــقــتــل  ــ ــإن 37% مــــن حــ ــ واالجـــتـــمـــاعـــي، فـ
لــشــابــات بــأعــمــار صــغــيــرة، بــن 18 عــامــا و29 
جامعيا،  مــؤهــا  يحملن  منهن  و%29  عــامــا، 
مـــن بــيــنــهــن الــعــشــريــنــيــة صــفــاء شــكــشــك الــتــي 
لفظت أنــفــاســهــا األخـــيـــرة فــي فــبــرايــر/شــبــاط 
املاضي، بعد تعرضها لضرب مبرح من قبل 
 
ً
20 شيكا تعطيه  أن  رفــضــت  الــــذي  زوجـــهـــا، 

بــالــجــرم  اعـــتـــرافـــه  قــبــل  مــدعــيــا  دوالرات(    8(
للجهات األمــنــيــة أنــهــا انــتــحــرت حسب إفــادة 

»العربي الجديد«. األم لـ
وتــعــرضــت 29% مـــن املـــتـــزوجـــات أو الــلــواتــي 
سبق لهن الــزواج ألحد أشكال العنف، و%61 
مـــن املــعــنــفــات فــضــلــن الــســكــوت وعــــدم إخــبــار 
أحــــد، و1% مــنــهــن ذهـــنب لــتــقــديــم شــكــوى في 
مـــراكـــز نــســويــة أو فـــي مـــراكـــز لــلــشــرطــة، وفــق 
ــا الـــجـــهـــاز املـــركـــزي  ــ ــراهـ ــ دراســــــــة مــســحــيــة أجـ
لإلحصاء الفلسطيني، شملت الضفة الغربية 
وقطاع غزة نهاية عام 2019، وبينت الدراسة 
أن 40% مــن املــعــنــفــات يعلمن بــوجــود مــراكــز 
لكنهن  العنف،  من  للحماية  ومــراكــز  للشرطة 

امتنعن عن تقديم شكاوى.
ووفـــــق جــمــعــة فــــإن بــعــض مــتــلــقــي الــشــكــاوى 
اللوم على السيدة، بسؤالها  يحاولون وضع 
ــا تـــؤكـــده  ــو مــ ــ ــربـــك؟«، وهـ ــيـــضـ »مـــــــاذا فــعــلــت لـ
ــة  ــيـ ــائـ الـــــدكـــــتـــــورة ســــنــــاء أبــــــو عــــــــودة األخـــصـ
الــنــفــســيــة بـــمـــركـــز »حـــمـــايـــة وتـــمـــكـــن الــنــســاء 
العنف ضد  بقضايا  املتخصص  والعائات« 

1800 شكوى 
عنف جسدي 

ونفسي وجنسي 
داخل األسرة في 

غزة خالل عام

1700 امرأة تراجعن 
عن شكواهن ضد 

المعتدين
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